
Kako bi opisali svoj slog?
Moj slog se spreminja iz dneva v 
dan in je pogosto odvisen od mojega 
razpoloženja, zato je na trenutke izjemno 
minimalističen, spet drug dan pa bolj 
razgiban in izstopajoč. Zagotovo pa me 
vedno spremlja bolj rokerski pridih z 
mešanico elegance.

Kateri so vaši najljubši modni 
oblikovalci (slovenski in tuji)?
Med Slovenci je na prvem mestu 
nedvomno Nina Šušnjara, tuji pa se 
spreminjajo glede na sezono. No, med 
stalnimi so vedno Alexander Wang, 
Isabel Marant, Phillip Lim idr.

V katerih trgovinah najraje 
nakupujete in kaj vam je pri 
nakupu najpomembneje?
Med 'high store' trgovinami imam najraje 
Zaro, zelo rada pa nakupujem tudi prek 
spleta. Pri nakupu mi je najpomembneje, 
da mi kos zares dobro pristaja, hkrati pa 
tudi to, da vem, kako ga bom kombinirala 
s preostalo garderobo. 

Pri katerih zadevah bi sami zase 
rekli, da zapravljate – v smislu, 
da daste za neko stvar več 
denarja kot sicer?
Čisto odvisno od posameznega kosa, ne 
morem reči, da bi za čevlje ali torbice 
zapravila veliko več kot za jakno ali plašč.

Kaj menite, kateri je najbolj 
aktualen modni trend in kaj je 
vaša modna zapoved, ki se je 
držite že nekaj časa?
Najbolj aktualen modni trend so resice, 
moja modna zapoved pa: nikoli ne reci 
nikoli.

Kateri modni kosi ali modni 
dodatki so za vas obvezni?
Črn suknjič, črne skinny hlače in bel 
T-shirt. To so osnovni kosi, ki bi morali 
viseti v prav vsaki ženski omari, 
so namreč odlična osnova za dobre 
kombinacije.

Obiskali ste tudi pariški teden 
mode – kakšni so vtisi, katere 
modne revije ste si ogledali, 
katere znane ljudi ste morda 
videli, kaj je bil vrhunec tega 
obiska Pariza, kakšno mesto je 
za vas Pariz …?
Čeprav so si modni tedni zelo podobni, 
je prav vsak obisk unikaten in nov. Po 
Milanu in New Yorku sem se zato letos 
odločila obiskati še Pariz – in vtisi so 
fenomenalni. Od odlične organizacije 
revij do samega mesta. Pariz je res pravi 
modni center in vidi se, da je moda ena 
izmed industrij z bogato tradicijo. Da 
o božanskih rogljičkih in makronih, ki 
so pomembni spremljevalci takšnega 
dogodka, sploh ne bi.

Kakšni so vaši cilji za naprej, kje 
se vidite čez pet let?
Zagotovo v modni industriji, kje natanko, 
pa težko rečem. Od modnih publikacij 
do sodelovanja z oblikovalci, puščam si 
odprte možnosti. 
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OBLIKOVALA SEM 
SAMOSVOJ SLOG
Blog z zares unikatnim slogom vas bo 
prevzel in kar ne boste mogli nehati 
pregledovati fotografij. Blanka daje 
modi novo podobo, ki jo vključuje 
v vsakdanji slog. Od nje se lahko 
pravzaprav marsikaj naučite.

Kdaj in kako ste se odločili, 
da boste postali modna 
blogerka?
Ta ideja se je porajala kar nekaj časa, 
pa vendar … Zaradi moje očaranosti 
nas vsem lepim in modnim sem  
izoblikovala 'samosvoj', unikaten slog, 
ki je bil večkrat opažen na ulici, in se 
nato odločila, da ga delim s svetom 
v obliki dnevnih slik stylingov in 
poročil. Veliko vlogo pa je imela 
prijateljica, ki me je nagovarjala k tej 
obliki izražanja in ki bi ji danes najbrž 
morala poslati velik šopek rož.

Kaj vam pomeni moda?
Moda ne prav veliko. Lepota v 
oblačenju, stilizem in umetnost pa mi 
predstavljajo celoten svet lastnega 
izražanja. 

Kakšno je življenje blogerke 
– priprave stylingov, 
fotografiranja, koliko objav 
dnevno/tedensko ... Koliko 
časa vam vzame in ali bi 
lahko rekli, da lahko to 
postane ali celo je 'full time 
job'?
Zame je moj blog absolutno 'full 
time job'. AttitudeByBSR je podjetje, 
ki živi prav zaradi bloga in z njim 
povezanih aktivnosti, predvsem 

Moj slog se spreminja iz 
dneva v dan in je pogosto 
odvisen od mojega 

razpoloženja.

Čudovita 
razglednica iz 

Pariza

Eno izmed 
številnih 

fotografiranj 
za blog

Sledite ji na 
Instagramu 

@attitudebybsr

Sledite ji na 
Instagramu 
@magnifiqueblog
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